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  Прилог кон сертификатот за акредитација на 

инспекциско тело 

Annex to the Accreditation Certificate of 

Inspection Body 

Бр. ИТ-011/ No. IB-011 
 

 

 

 

 

Датум: 25.08.2021        Го заменува прилогот од 18.11.2020 

Date:                                            Replaces the Annex dated on 18.11.2020 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

 

Location 

АМСМ Услуги – Центар за возила  

ДООЕЛ Скопје - Инспекциско тело  

 

 

AMSM SERVICES – Vehicles centre   

L.T.D. Skopje - Inspection body 

 

 

 

ул. Лазар Трповски бр. 19. 

1000 Скопје 

Р. Македонија 

 

19th Lazar Trpovski str.  

1000 Skopje 

R. Macedonia 

  

 

3. СТАНДАРД 

 

 

Standard 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип A 

 

 

МКS EN ISO/IEC 17020:2012, Type A  
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4.  КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 
Х01 - АМСМ УСЛУГИ - ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Чаир, Лазар Трповски бр. 

19, Скопје 

- Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R и S; 

- Oдобрување на тип на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R и S; 

- Одобрување на преправени и поправени возила; 

- Проверка на возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај (АДР); 

- Проверки на цистерни за транспорт на опасни материи согласно стандардот                               

МКС ЕN 12972:2018; 

- Инспекција на аналогни и дигитални тахографи; 

- Утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возилата (број на мотор и број на 

шасија); 

- Преглед на возило кое превезува лесно расипливи производи (АТП); 

- Евидентирање на промени што не значат преправка или поправка на возилата; 

- Проверка за подготвеност за сообраќај на товарните моторни и приклучни возила (ЕКМТ/ 

ЦЕМТ); 

- Опрема под притисок; 

- Пренослива опрема под притисок. 

 

 

Х02 - Подружница АМСМ УСЛУГИ - ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА Велес, ул. Моша Пијаде бб, Велес 

- Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R и S; 

- Oдобрување на тип на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R и S; 

- Одобрување на преправени и поправени возила; 

- Проверка на возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај (АДР); 

- Проверки на цистерни за транспорт на опасни материи согласно стандардот                            

МКС ЕN 12972:2018; 

- Инспекција на аналогни и дигитални тахографи; 

- Утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возилата (број на мотор и број на 

шасија); 

- Евидентирање на промени што не значат преправка или поправка на возилата; 

- Проверка за подготвеност за сообраќај на товарните моторни и приклучни возила (ЕКМТ/ 

ЦЕМТ). 
 

 

 

A short description of the accreditation scope 
X01 – AMSM SERVICES – CENTER FOR VEHICLES DOOEL export-import Skopje – Chair, 19th Lazar  

              Trpovski str. Skopje  

- Single vehicle approval; 

- Type approval of vehicles; 

- Approval of modified vehicles; 

- Inspection of vehicles for transport of dangerous goods (ADR); 

- Control of vehicle for transport of dangerous goods according to the standard MKC EN 12972:2018 

- Inspection of tachographs; 

- Inspection in determing and imprinting identification markings on vehicles (chassis number and engine 

number); 

- Inspection of vehicles for transportation of perishable products – ATP; 

- Changes to the vehicles which do not mean alteration or reparation; 

- Check for preparedness for traffic of goods, motor vehicles and trailers (EKMT/CEMT); 

- Pressure equipment; 

- Transportable pressure equipment. 

 
 

X02 – AMSM SERVICES – CENTER FOR VEHICLES DOOEL export-import Skopje – location Veles, Mosha 

Pijade str. Veles: 

- Single vehicle approval; 

- Type approval of vehicles; 

- Approval of modified vehicles; 
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- Inspection of vehicles for transport of dangerous goods (ADR); 

- Control of vehicle for transport of dangerous goods according to the standard MKC EN 12972:2018 

- Inspection of tachographs; 

- Inspection in determing and imprinting identification markings on vehicles (chassis number and engine 

number); 

- Changes to the vehicles which do not mean alteration or reparation; 

- Check for preparedness for traffic of goods, motor vehicles and trailers (EKMT/CEMT). 

 

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

 
Бр. Подрачје на 

инспекција 

производ, процес, 

инсталација 

Field of inspection 
product, process, 

installation 

Тип на 

инспекцијата 

(прва, 

периодична 

вонредна и.т.н) 

Inspection type 

(first, periodical, 

extraordinary etc.) 

 

 

 

Инспекциски методи  

 

Inspection methods  

 

 

 

Легислатива на која се 

реферираат методите 

Legislation which refers to the 

methods 

 

1. 

Единечно 

одобрување на 

возило од 

категориите L, M, N, 

O, Т, С, R, S 

 

  

 

Контрола пред 

употреба 

7.1.2 Постапка за единечно 

одобрување на возило 

 

7.1.2.1УП Упатство за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка на единечно 

одобрување на возило 

 

7.1.2.2ПЛ Инспекциски 
план во постапка за 

единечно одобрување на 

возило 

 

- Правилник за единечно 

одобрување на возила (Сл. 

Весник на Р.М. бр 16/2010), 

Член 2 став 1, 

Член 2 став 2 [секторски за 

возило за специјална намена 

(вклучувајќи АДР и АТП) и 

возило во последна фаза од 

повеќефазно одобрување] 

Член 2 став 3 (секторски за 
преправките опфатени со 

точка 2 од оваа табела; 

 

- Правилник за техничките 

барања за системите, 

составните делови, 

самостојните технички 

единици, опремата, 

димензиите и вкупните маси и 

осното оптоварување на 

возилата (Сл. весник на РМ 

бр. 21/2010); 
 

- Технички спецификации 

согласно одредбите на член 11 

став 2 во Законот за возила  

Single vehicle approval 

for categories L, M, N, 

O, Т, С, R, S 

 

Inspection before  

use 

7.1.2 Procedure for single 

vehicle approval 

7.1.2.1 Manual for  

professional and  technical 

activities in single vehicle 

approval 

7.1.2.2PL Inspection plan in 

procedure for single vehicle 
approval 

- Regulation on single approval 

of vehicle (Official Gazette of 

RM No. 16/10) Art.2 Par.1  

Art.2 Par.2 [special purpose 

vehicles (including ADR and 

ATP) and vehicles in final stage 

of multi-stage approval] 

Art.2 Par.3 (for altered vehicles 
in point 2 of this table) 

 

- Regulation on technical 

requirements  of systems, 

components and separate  
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technical units, equipment and 

total mass  and axel load of 

vehicles (Official  Gazette of RM 

No. 21/2010); 

 

- Technical specifications 

according  article 11 paragraph 
2 in Law on vehicles 

2. Одобрување на тип 

на возило од 

категориите L, M, N, 

O, Т, С, R, S  

 

Контрола пред 

употреба 

7.1.1 Постапка за 

одобрување на тип на 

возило 

 

7.1.1.1УП Упатство за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка за одобрување на 

тип на возило 

 

7.1.1.1ПЛ Инспекциски 
план во постапка за 

одобрување на тип на 

возило 

 

 

- Закон за возила (Сл. весник 

на РМ бр. 140/08 и измените) 

-Член 57 став (1) и став (2) 

-техничка служба категорија 

А, согласно член 58. 

 

- Правилник за одобрување на 

нови моторни и приклучни 

возила и системите, 

составните делови и 

самостојните технички 
единици наменети за таквите 

возила. (Сл. весник на РМ бр. 

132/2009); 

 

- Правилник за техничките 

барања за системите, 

составните делови, 

самостојните технички 

единици, опремата, 

димензиите и вкупните маси и 

осното оптоварување на 

возилата (Сл. весник на РМ 
бр. 21/2010); 

 

- Правилник за одобрување на 

тип на моторни возила со две 

и со три тркала (Сл. весник на 

РМ бр. 131/2009); 

 

- Правилник за одобрување на 

земјоделски и шумски 

трактори (Сл. весник на РМ 

бр. 134/2009); 
 

- Технички спецификации 

согласно одредбите на член 11 

став 2 во Законот за возила 

Type approval of 

vehicles for categories 

L, M, N, O, Т, С, R, S 

 

 

Inspection before  

use 

7.1.1 Procedure for type 

approval of vehicles 

 

7.1.1.1 Manual for  

professional and  technical 

activities in type approval of 

vehicles 

 

7.1.1.1 Inspection plan in 
procedure of Type approval 

of vehicles 

- Law on vehicles (Official 

Gazette of  RM No. 140/08 and 

amendments) 

- Article 57; paragraph (1) and 

(2),  

- technical service cat. A, 

according to article 58; 

 

- Regulation on approval  of 
new vehicles and  trailers and 

components, and components 

and  separate technical units  

intended for such vehicles 
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(Official  Gazette of RM 

132/2009); 

 

- Regulation on technical 

requirements  of systems, 

components and separate 

technical units, equipment and 
total mass  and axel load of 

vehicles (Official  Gazette of RM 

No. 21/2010);  

 

- Regulation on type approval of 

motor vehicles with two or  

three wheels (Official Gazette of 

RM 131/2009); 

 

- Regulations on approval of 

agricultural and forestry 
tractors (Official Gazette of RM  

134/2009); 

 

- Technical specifications 

according  article 11 paragraph 

2  in Law on vehicles 

 

3. 

Одобрување на 

преправени и 

поправени возила 

Контрола пред 

употреба  

7.1.3 Постапка за 

одобрување на преправено/ 

поправено возило  

 

 

7.1.3.1УП Упатство за 

испитување поради 
одобрување на 

преправено/поправено 

возило-ДЕЛ 1 

 

7.1.3.2УП Упатство за 

испитување поради 

одобрување на 

преправено/поправено 

возило-ДЕЛ 2 

 

 
7.1.3.1.ПЛ Инспекциски 

план за испитување поради 

одобрување на 

преправено/поправено 

возило 

 

- Правилник за одобрување на 

преправени и поправени 

возила (Сл. весник на РМ 

бр.7/10) 

- Според член 23 став (3) 

точка 2 од Правилникот за 

одобрување на преправени и 
поправени возила 

-Член 6 точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10, 14, 15, 20, член 7 точки 

1,2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 

 

- Правилник за техничките 

барања за системите, 

составните делови, 

самостојните технички 

единици, опремата, 

димензиите и вкупните маси и 
осното оптоварување на 

возилата (Сл. весник на РМ 

бр, 21/10) 

 

- Технички спецификации 

согласно одредбите на член 11 

став 2 во Законот за возила 

Approval of altered 

and repaired vehicles 

 

 

Inspection before  

use 

7.1.3 Procedure for approval 

of altered  and repaired 

vehicles 

 

7.1.3.1 Manual for inspection 

in procedure for approval of 
altered  and repaired 

vehicles-part 1 

 

7.1.3.2 Manual for inspection 

- Regulation on approval of 

altered and repaired vehicles 

(Official Gazette of RM.No. 

7/10) according: 

- Article 23; paragraph (3), line 

2 
- Article 6 line 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10, 14, 15, 20,; 

- Article 7 line 1,2, 3, 4, 5, 6, 

13,14 
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in procedure for approval of 

altered  and repaired 

vehicles-part 2 

 

7.1.3.1 PL Inspection plan in 

procedure approval of 

altered  and repaired 
vehicles 

- Regulation on technical 

requirements  of systems, 

components and separate  

technical units, equipment and 

total mass  and axel load of 

vehicles (Official  Gazette of RM 

No. 21/10);  
 

- Technical specifications 

according  article 11 paragraph 

2 in Law on vehicles 

4. 

Инспекција на 

аналогни и дигитални 

тахографи  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прва,  

Вонредна,  

Периодична 

проверка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 7.1.4 Постапка за 

инспекција на тахографи; 

 

- 7.1.4.1УП Упатство за 

инспекција на аналогни 

тахографи; 

 

- 7.1.4.2 УП Упатство за 
инспекција на дигитални 

тахографи. 

 

 

 

- Закон за работното време на 

мобилните работници во 

патниот сообраќај и уредите 

за запишување во патниот 

сообраќај  (Сл.весник на РМ 

бр.140/2018); 

 

- Правилник за техничките 
карактеристики на тахографот 

и начинот на употреба, 

вградување, поправање, 

проверка и контрола на 

тахографот (Сл.весник на РМ 

102/2010); 

Inspection of analog 

and digital 

tachographs 

First, exceptional  

and periodic 

inspections 

7.1.4 Procedure for 

inspection of tachographs 

 

7.1.4.1 Manual for inspection 

of analog tachographs 

 
7.1.4.2 Manual for inspection 

of digital tachographs 

 

- Low of the working time of the 

mobile workers in road traffic 

and devices for recording in 

road traffic (Official Gazetteof 

RM 140/18);  

 
- Regulation for the technical 

characteristics of the 

tachograph, using, installation, 

repair, inspection and control  

of the tachograph. (Official 

Gazette of RM No.102/2012); 

5. 

Проверка на возила 

за превоз на опасни 

материи-АДР 

Периодична и 

вонредна 

контрола 

 

7.1.6 Постапка за 

периодичен преглед на 

возило за превоз на опасни 

материи во патниот 

сообраќај 

 

7.1.6.1УП Упатство за 
вршење на периодични 

прегледи на возилата за 

превоз на опасни материи 

во патниот сообраќај  

 

- Закон за возила (Сл. весник 

на РМ бр.140/08 и измените) – 

член 56-а, став (1); 

 

- Правилник за формата и 

содржината на барањето за 

добивање на овластување за 
вршење на работи на 

технички служби за единечно 

одобрување на возила за 

превоз на опасни материи и 

потребната придружна 

документација (Сл. весник на 

РМ бр. 13/2013);  

 

- Закон за превоз на опасни 

материи во патниот и 

железничкиот сообраќај (Сл. 
весник на РМ бр. 92/2007 и 

измените) – член 63; 
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- Европска спогодба за 

меѓународниот патен превоз 

на опасни материи АДР 2019, 

глава 9: Барања за 

конструирање; 

Control of vehicles for  

transport of dangerous  

goods 

Periodic and  

exceptional  

control 

7.1.6 Procedure for periodic 

control of vehicle for 

transport of dangerous goods 
 

7.6.1.1 Manual for 

performance  of periodic 

control of vehicle for 

transport of dangerous goods 

- Law on vehicles (Official 

Gazette of  RM No. 140/08 and 

amendments) 
- Article 56-a; paragraph (1); 

 

- Rulebook on the form and 

content of the application for the 

authorization to perform the 

work of technical services for  

single approval of vehicles for 

the  transport of dangerous 

goods and the  required 

supporting documentation  

(Official Gazette of RM No. 
13/13); 

 

- Law on transport of dangerous 

goods  by road and rail (Official 

Gazette of RM  no. 92/07 and 

amendments); 

 

- ADR agreement 2019 – part 9: 

Rules for construction; 

6. 

Утврдување и 

втиснување на 

идентификациски 

ознаки на возила 
(број на шасија и број 

на мотор) 

 

Во постапка за 

единечно 

одобрување и 

за веќе 
регистрирани 

возила во 

Република 

Македонија по 

упат на 

МВР  

7.1.7 Постапка за 

втиснување на 

идентификациски ознаки 

 
7.1.7.1УП Упатство за 

втиснување на 

идентификациски ознаки 

 

- Закон за возила (Сл. весник 

на РМ бр.140/08 и измените) – 

член 57, став (1), алинеја 5 

 
 - Правилник за формата и 

содржината на образецот на 

барањето за доделување 

идентификациска ознака (број 

на шасија) и формата и 

содржината на водење на 

евиденција за издадени 

одобренија и на начинот на 

постапката за обележување и 

поништување на 

идентификациските ознаки на 

шасијата и/или моторот на 
возилото (Сл. весник на Р.М. 

бр. 109/2016) 

Determining and  

imprinting the  

identification  

markings on vehicles  

(chassis number and  

engine number) 

In procedure for a  

single approval of  

vehicles and for  

already registered  

vehicles in the  

country after the  

referral of MOI 

7.1.7 Procedure of 

imprinting the identification  

markings on vehicles 

 

7.1.7.1 Manual for 

imprinting the identification  

markings on vehicles 

- Law on vehicles (Official 

Gazette of  RM No. 140/08 and 

amendments), article 57, 

paragraph (1), line 5; 

 

- Regulation on the form and 

content of  the application for 

granting identification  tag 

(chassis number) and the form 

and  content of keeping records 

of issued  approvals and 
procedure for marking  and 

annulment of the identification  
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markings on the chassis and / or 

motor of  the vehicle (Official. 

Gazette of RM no. 109/2016). 

7. 

Преглед на возило 

кое превезува лесно 

расипливи производи 

-АТП 

 
Инспекција на 

состојбата и 

изолациониот 

капацитет на 

комората 

 

Инспекција на 

состојбата и 

ефективноста на 

термичкиот уред 

Периодични, 

меѓупериодични и 

вонредни 

проверки 

7.1.8 Постапка за преглед 

на возило кое превезува 

лесно расипливи производи 

 

АТР Прирачник 20168 
 

- Договор за меѓународен 

превоз на лесно расипливи 

производи и специјални 

средства за нивен превоз 

(АТР); 
 

- АТР 2018, прилог 1, додаток 

2, поглавје 5, Проверка на 

изолациониот капацитет на 

опремата во употреба; 

 

- АТР 2018, прилог1, додаток 

2, поглавје 6, Потврда на 

ефективноста на термичкиот 

уред на опремата во употреба. 

Control of vehicles for 

transport of perishable 

goods-ATP 
 

Inspection of the 

condition and capacity 

of the insulating 

chamber 

 

Inspection of the 

condition and 

effectiveness of the 

thermal device 

Periodic, between 

periodic and 

extraordinary 
inspections 

7.1.8 Procedure for  

inspection of vehicles for  

transportation of perishable  
goods-ATP 

 

ATP Manual 2018 

- International agreement  

concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods –  
ADR (part 9);  

 

- ATP 2018, annex I, appendix 

II, chapter 5 - Checking the 

insulating capacity of equipment 

in service; 

 

- ATP 2018, annex I, appendix 

II, chapter 6, Verifying the 

effectiveness of thermal 

appliances of equipment in 
service; 

8. 

Проверка на 
цистерни за 

транспорт на опасни 

материи согласно 

стандардот          

MKC EN 12972:2018 

Периодични, 
меѓупериодични и 

вонредни 

проверки 

7.1.9 Постапка за проверка 
на цистерна за превоз на 

опасни материи 

- МКС ЕN 12972:2018 

 

- Закон за превоз на опасни 
материи во патниот и 

железничкиот сообраќај 

(Сл.весник на Р.М. бр. 92/07); 

 

- Правилник за формата и 

содржината на барањето за 

добивање на овластување за 

вршење на работи на 

технички служби за единечно 

одобрување на возила за 

превоз на опасни 
материи и потребната 

придружна документација 

(Сл. весник на РМ бр. 13/13);  

 

- АДР спогодба 2019 (точка 

6.8.2.4); 

Control of tanks for  

transport of dangerous  

goods in accordance 

with the standard   

MKC EN 12972:2018 

Periodic, between 

periodic and 

extraordinary 

inspections 

7.1.9 Procedure for control 

of tanks for transport of 

dangerous goods 

- МКС ЕN 12972:2018 

 

- Law on vehicles (Official 

Gazette of  RM No. 140/08 and 

amendments); 

 

- Rulebook on the form and 

content of the application for the 

authorization to perform the 
work of technical services for 
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single approval of vehicles for 

the  transport of dangerous 

goods and the  required 

supporting documentation  

(Official Gazette of RM No. 

13/13); 

 
- ADR agreement 2019 – line 

6.8.2.4; 

9. 

Евидентирање на 

промени што не 

значат преправка и 

поправка на возилата 

Контрола пред 

употреба 

7.1.10 Постапка за 

евидентирање на промени 

што не значат преправка и 

поправка на возилата 

7.1.10.1УП Упатство за 

спроведување на постапка 

за евидентирање на 

промени што не значат 

преправка и поправка на 

возилата 
 

- Закон за возила (Сл.весник 

на РМ бр. 140/08 и измените) 

– член 54; 

 

- Правилник за промени на 

возилата што не значат 

преправка и поправка и 

начинот на нивното 

евидентирање, како и формата 

и содржината на образецот на 
потврдата за вградување (Сл. 

весник на Р.М. бр.94/2009); 

 

- Технички спецификации 

согласно одредбите на член 11 

став 2 во Законот за возила; 

Logging of changes to  

the vehicle which do  

not mean alteration or  

reparation 

Inspection before  

use 

7.1.10 Procedure for logging 

of changes to the vehicle 

which do not mean alteration 

or  reparation 

 

7.1.10.1 Manual for logging 

of changes to the vehicle 
which do not mean alteration 

or  reparation 

- Law on vehicles (Official 

Gazette of  RM No. 140/2008 

and amendments) 

- article 54; 

 

- Regulation on changes of 

vehicles  which do not mean 
alteration or reparation and 

mode of their logging, as  well 

as form and contents of 

document for approving the 

installation. (Official  Gazette of 

RM. No. 94/2009); 

 

- Technical specifications 

according  article 11 paragraph 

2 in Law on vehicles. 

10. 

Проверка на 

подготвеност за 

сообраќај на 
товарните, моторни и 

приклучни возила 

(ЕКМТ/ЦЕМТ) 

Прва, 

Периодична, 

Вонредна 

7.1.11 Постапка за 

проверка за подготвеност 

за сообраќај на товарните, 
моторни и приклучни 

возила (ЕКМТ/ЦЕМТ) 

7.1.11.1УП Упатство за 

спроведување на 

постапката за проверка за 

подготвеност за сообраќај 

на товарните, моторни и 

приклучни возила 

(ЕКМТ/ЦЕМТ) 

 

- Закон за превоз во патниот 

собраќај (Сл. весник на РМ 

бр.68/04 и 71/16) 
 

 

Check for 

preparedness for 

traffic of goods, motor 
vehicles and trailers 

Initial, 

Periodical, 

Extraordinary 

7.1.11Procedure for 

European Conference of 

Ministers of Transport / 
Conférence Europeenne des 

- Low on Road Transport 

(Official Gazette of RM. 

No.68/04 and 71/16) 
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(EKMT/CEMT) Ministres des Transports 

7.1.11.1 Manual for 

European Conference of 

Ministers of Transport / 

Conférence Europeenne des 

Ministres des Transports 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 
 

Опрема под 

притисок: 
 

1.  Парни котли и 

нивни инсталации 

2.  Садови под 

притисок и нивни 

инсталации 

3.  Постројки од 

опрема под 

притисок 

4. Магистрални 

нафтоводи и 
гасоводи 

- технички 

преглед на 
надворешноста; 

- технички 

преглед на 

внатрешноста; 

- проверка на 

интегритетот. 

7.1.12 Постапка за 

технички преглед и 
испитување на опрема под 

притисок; 

 

7.1.12.1 УП Упатство за 

технички преглед и 

испитување на опрема под 

притисок;  

  
 

 

Закон за техничка инспекција 

(Сл. Весник на Р.М. 
бр.88/2008); 

 

Правилник за користење на 

опрема под притисок.(Сл. 

Весник на РМ 32/2009). 

Pressure equipment: 
 

1. Steam boilers and 

their  

 Installation  

2.Pressure vessels and  

 their installation  

3. Pressure equipment  

 Units 

4. National oil and gas 

pipelines  

-technical 
examinations off  

the outside 

-technical 

examinations off  

the inside 

-technical 

examinations off 
the integrity 

 

7.1.12 Procedure for 
technical examination and 

inspection of pressure 

equipment 

 

7.1.12.1 UP Manual for 

technical examination and 

inspection of pressure 

equipment 

 

 

Law on technical  
inspection (“OJ of  

RM”, No. 88/2008);  

 

Regulation for using of pressure  

equipment (“OJ of RM”, 

No.32/2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пренослива опрема 

под притисок: 

- сите видови садови 

- сите видови 

резервоари 

 

технички преглед 

и периодично 

испитување  

7.1.13 Постапка за 

технички преглед и 

испитувањa на пренослива 

опрема под притисок  

 

7.1.13.УП Упатство за 

технички преглед и 

испитувањa на пренослива 

опрема под притисок 

 

 

Закон за безбедност на 

производи („СВ на РМ“, бр. 

33/2006 и 63/2007); 

 

Правилник за пренослива 

опрема под притисок („СВ на 

РМ“, бр. 17/2007) 

- Член 8,   

- Глава VI,  

Модул 1  

 Transportable 

pressure equipment: 
- all types of 

receptacles 

- all types of tanks 

periodic inspection 

of products  

7.1.12 Procedure for 

technical examination and 
inspection of transmitted 

pressure equipment 

 

7.1.12.1UP Manual for 

technical examination and 

inspection of transmitted 

pressure equipment 

Law on safety products (“OJ of 

RM”, No. 33/2006 & 63/2007); 
 

Regulation for transportable 

pressure equipment (“OJ of 

RM”, No. 17/2007) 

- Article 8, 

- Chapter VI,  

Module 1 

13.  

Сигурносни уреди за 

садови, инсталации и 

опрема под притисок: 

 

- сигурносни вентили 

- редовни и 

вонредни 

прегледи при 

експлоатација, 

одржување и 

репарација 
 

7.1.14 Постапка за 

технички преглед и 

испитувања на сигурносни 

уреди за садови, 

инсталации и опрема под 

притисок 
 

Правилник за користење на 

опрема под притисок.(Сл. 

Весник на РМ 32/2009). 
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- контрола на 

функционалност, 

наседнување и 

подесеност на 

сигурносни 

вентили 

7.1.14.1УП Упатство за 

технички преглед и 

испитувања на сигурносни 

уреди за садови, 

инсталации и опрема под 

притисок 

Safety devices for 

pressured vessels, 
installations and 

equipment 

 

- safety valves 

- regular and 

extraordinary 
inspections during 

operation, 

maintenance and 

reparation 

 

- Inspection of 

functionality, seat 

tightness and 

setting of safety 

valves 

7.1.14 Procedure for 

technical examination and 
inspection of safety devices 

for pressure vessels, 

instalations and equipment 

 

7.1.14.1UP Manual for 

technical examination and 

inspection of safety devices 

for pressure vessels, 

instalations and equipment 

 

Regulation for using of pressure  

equipment (“OJ of RM”, 
No.32/2009)  
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